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Campanha Salarial traz conquistas
para os servidores e aposentados

FIQUE ATENTO: PROVA DE VIDA VOLTA A SER OBRIGATÓRIA A PARTIR DE JULHO

 Depois de muita luta, a nossa Campanha 
Salarial 2022 “Quem cuida da população tem que 
ter valorização!” foi fechada com conquistas para 
servidores da ativa e aposentados. 
 Claro que nós queríamos muito mais, e lutamos 

muito para isso, mas neste momento foi o 
possível para garantir mais benefícios e reajuste 
salarial. Para os aposentados, avançamos em 
benefícios importantes como a criação de um 
Plano de Medicamentos. 

do 13º para o mês de julho;

que foi dividido em 12,13 % 
retroativo a maio e mais 
2,87% em janeiro;

era de R$ 1.041,52 e passará 
para R$ 1.350,00;

era de  R$ 174,45 e passará 
para R$ 221,23 reais;

passará de R$ 3 mil para R$ 
4 mil.

cujos beneficiados serão 
15.301 servidores(as) da ativa 
e  aposentados, que ganham 
até R$ 4.842,00. Sem gastar 
nada com a compra de 
remédios, o servidor (a) vai 
até o médico, pega a receita e 
vaivai buscar o medicamento na 
rede credenciada sem ter que 
pagar nenhum real do próprio 
bolso;

 A partir deste mês de julho, os 
aposentados/as e pensionistas 
terão que voltar a fazer a prova. 
Quem não fizer, ficará sem receber 
a aposentadoria ou pensão. 
  O Camprev estabeleceu um 
calendário, conforme a data de 
aniversário do beneficiário. Então, 
fique atento ao mês que você deve 
ir ao banco para fazer o seu 
recadastramento. 

 É preciso fazer o agendamento 
no site www.agendabanco.com.br. 
A Prova de Vida será realizada na 
agência do banco Bradesco na 
Avenida Doutor Moraes Sales, nº 
668, Centro, Campinas (SP).

  Quem não morar em Campinas, 
mas dentro do Brasil, poderá fazer 
em qualquer agência do Bradesco 
na cidade onde reside agora. 



Festas Juninas agitam a 
Casa dos Aposentados em junho

Hora de dar uma pausa para voltar ainda melhor 

 São João é sempre especial para todos nós. E neste ano ele foi pra lá de bom. Fizemos três festas 
juninas maravilhosas com muita alegria e com a companhia dos nossos queridos aposentados, 
aposentadas e pensionistas. 

 Teve quadrilha animada com casamento e tudo. Teve bingo porque isso não pode faltar nunca em uma 
boa quermesse. Teve comidas típicas das festas juninas que lembraram a infância na casa da vó ou as 
festas no quintal de casa. 

 Olha, que chegue logo o São João 2023! Já estamos com saudades!!!

 Todo mundo precisa de um tempo para 
respirar, pensar e planejar o que vai fazer 
daqui para frente, não é? Você faz isso de vez 
em quando, não faz? 

  Dar uma pausa no ritmo acelerado que a 
gente vive é sempre bom para recarregar as 
energias, pensar em novos projetos,  planejar 
e organizar a vida.  Arejar a cabeça é sempre 
muito bom. 

  Essa paradinha é um período que traz 
benefícios para todos nós. E a gente da Casa 

dos Aposentados vai fazer uma pausa nas  
atividades da Agenda do Mês em julho. Vamos 
elaborar nosso planejamento dos próximos 
meses e também bolar novidades.   

  Vamos manter o nosso atendimento na Casa 
e na Esmalteria Maurina Cutri. Só não teremos 
as tradicionais atividades como os ateliês e os 
bingos. Mas prometemos que vamos voltar 
com tudo em agosto. 

 Nos vemos em breve!
 Até logo!


